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1. RESUMO 

Abordaremos nesse trabalho o papel do contador sobre a Lei N° 11.101/2005 que 

regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 

empresária. Essa lei surgiu como substituta da Lei N° 7.661/1945 (antiga lei de 

falência de concordata). 

Um aspecto importante dessa nova lei de falências e recuperação é que ela 

regulamenta novas ferramentas que auxiliam as empresas a enfrentarem os 

problemas, dentre elas, podemos destacar a Recuperação Judicial, que traz uma nova 

oportunidade às empresas que atravessam dificuldades, dando oportunidades de 

saírem das dificuldades financeiras, revertendo assim a situação, mantendo 

empregos, honrando compromissos e se mantendo competitiva no mercado em que 

atua. 

 
2. INTRODUÇÃO 

Com o mercado nacional e estrangeiro tendo cada vez mais concorrência, com 

clientes mais exigentes tanto por qualidade quanto por preço, é natural que algumas 

empresas atravessem momentos de dificuldades (e isso vem ocorrendo com mais 

frequência) nossa antiga lei n° 7.661/45 (antiga lei de Falência e Concordatas) já não 

suportava as necessidades atuais, com isso se fazia justificável sua alteração para 

uma nova lei que se adequasse a nova realidade dos credores e devedores. 

Com a promulgação da nova lei 11.101/2005, que trouxe novos aspectos que 

atendessem aos anseios da sociedade em geral, como a adoção na lei de princípios 

da preservação da empresa, como transparência e a ética, visando a recuperação das 

empresas que possuíssem as condições necessárias, ou a decretação de falência 

daquelas que realmente não tinham as capacidades de continuidade, buscando 

sempre a preservação da empresa, para manter a fonte produtora de emprego, mas 

sempre atento aos interesses dos credores. 

A lei destaca aspectos contábeis importantes, que necessitam da atuação de 

contadores em processo de Recuperação Judicial, dentre eles podemos destacar o 

perito contador, administrador judicial, assessor ou consultor contábil, assessorando 

e auxiliando os devedores e credores em questões contábeis. 



A Lei destaca o perito contador, como sendo o responsável pela elaboração dos livros 

e dos relatórios que servem de apoio técnico para o juiz aceitar ou não o processo de 

recuperação judicial de uma empresa. 

Com base nesses aspectos, buscamos destacar a importância e necessidade do 

contador como peça fundamental no processo de Recuperação Judicial. 

 
3. OBJETIVOS 

Identificar e destacar a função do contador dentro da lei 11.101/2005 (atual lei de 

falências e recuperação de empresas), suas atuações e limitações da profissão dentro 

da lei e qual a percepção de Juízes e administradores sobre a participação de 

contadores nesses processos. 

 
4. METODOLOGIA 

Pesquisa, exame e análise de artigos, livros, leis e outros estudos relacionados que 

de alguma forma contribua ou trace um paralelo que possa ajudar a trazer as 

elucidações necessárias para a concreta realização desse trabalho. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

A partir da demanda gerada com a promulgação da lei 11.101/2005 (atual lei de 

falências e recuperação de empresas), houve uma grande expectativa por parte dos 

contadores, que visualizavam um amplo mercado para atuação, uma vez que os 

demonstrativos contábeis, que são peças fundamentais e necessárias dentro do 

processo de Recuperação Judicial, são ferramentas praticamente exclusivas de uso 

dos contadores, além do fato de que três das principais áreas desse processo, são 

áreas importantes da atuação da contabilidade, dentre elas as figuras do 

Administrador Judicial, Perito Contábil e como Contador das empresas em processo 

de Recuperação. 

Contudo o contador parece ainda não possuir um papel de muito destaque dentro do 

processo de Recuperação Judicial, ficando mais restrito ao desenvolvimento dos 

relatórios e livros iniciais, que são necessários para que o Juiz aceite ou não o pedido 

de Recuperação Judicial de uma empresa. 

Outro ponto importante, é que apesar de já se fazer alguns anos que a lei foi 

promulgada, ainda não existe muitos trabalhos ou artigos que evidenciem os estudos 



e a relevância da lei para o mundo contábil. Esse trabalho busca justamente dar o 

devido foco e importância que o tema traz para a contabilidade. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A lei 11.101/2005 (atual lei de falência e recuperação de empresas), juntamente com 

as Normas Brasileiras Contábeis (NBC), servem de base para que os contadores 

realizem os trabalhos necessários para o correto emprego do processo de 

Recuperação Judicial das empresas, algo que já vem ocorrendo de forma correta, 

faltando somente um entendimento mais profundo da real capacidade do contador no 

processo de Recuperação Judicial. Entender todas as etapas do processo e como o 

contador atua 100% em cada uma delas. 
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